Vážení čitatelia, v rukách držíte štvrté vydanie tohtoročného
Súťažného spravodajcu. V mesiacoch október až december
2015 schválil Protimonopolný úrad štyri koncentrácie,
pokutoval viaceré spoločnosti za účasť na zakázaných
dohodách vo verejných obstarávaniach. V tomto období
odbor kartelov aplikoval i leniency program pri odhaľovaní
kartelovej dohody na trhu dodania informačno –
komunikačnej technológie. V aktuálnom vydaní nájdete
informácie o materiáli v rámci súťažnej advokácie, či
informácie o potvrdenom rozhodnutí úradu v rámci
správneho súdnictva.
Zároveň si môžete prečítať aj o zaujímavých prípadoch, ktoré
riešila Európska komisia a iné zahraničné súťažné orgány.
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NAŠE AKTIVITY

KONTROLA KONCENTRÁCIÍ
V poslednom štvrťroku 2015 schválil Protimonopolný úrad
Slovenskej republiky („Protimonopolný úrad“ alebo „úrad“)
štyri koncentrácie a zároveň začal jedno správne konanie vo
veci schválenia koncentrácie:
 získanie priamej výlučnej kontroly podnikateľa AGEL
nad
podnikateľmi
NEMOCNICA
Handlová,
NEMOCNICA Bánovce, FINHOSP, FINHOSP PLUS
a FINHOSP III,
 vytvorenie plne funkčného spoločného podniku
podnikateľov Axel Springer Schweiz AG a Ringier AG,
 získanie priamej výlučnej kontroly podnikateľa
Bridgestone Europe NV/SA nad podnikateľom A.R.S.,
 získanie nepriamej spoločnej kontroly podnikateľom
E.ON Slovakia a Ministerstvom hospodárstva
Slovenskej republiky nad E.ON Business Services
Slovakia,
 začatie správneho konania vo veci koncentrácie
Grupo Industrial Saltillo a Automotive Components
Europe.
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Získanie priamej výlučnej kontroly podnikateľa AGEL nad
podnikateľmi NEMOCNICA Handlová, NEMOCNICA
Bánovce, FINHOSP, FINHOSP PLUS a FINHOSP III
Odbor koncentrácií schválil dňa 28.10.2015 koncentráciu
spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa
AGEL a.s., Česká republika („AGEL“) nad podnikateľmi
NEMOCNICA Handlová ‐ 2. súkromná nemocnica, s.r.o., so
sídlom v Handlovej („Nemocnica Handlová“), NEMOCNICA
Bánovce‐ 3. súkromná nemocnica, s.r.o., so sídlom v
Bánovciach nad Bebravou („Nemocnica Bánovce“), FINHOSP,
s.r.o., so sídlom v Košiciach („FINHOSP“), FINHOSP PLUS,
s.r.o., so sídlom v Košiciach („ FINHOSP PLUS“) a FINHOSP III,
s.r.o., so sídlom v Košiciach („FINHOSP III“) (alebo spoločne
„Prevádzané spoločnosti“).
AGEL je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou
podľa právneho poriadku Českej republiky. Hlavným
predmetom činnosti AGEL a ním kontrolovaných spoločností
(„Skupina AGEL“) je poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Skupina AGEL zároveň na území SR zabezpečuje dodávky

spotrebného tovaru pre liečebné účely do zdravotníckych
zariadení.
Prevádzané spoločnosti sú spoločnosťami založenými a
existujúcimi podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Nemocnica Handlová a Nemocnica Bánovce poskytujú
zdravotnú starostlivosť. Spoločnosti FINHOSP, FINHOSP PLUS
a FINHOSP III podnikajú v oblasti prenájmu majetku,
prevažne nehnuteľností. Podnikateľ FINHOSP je zároveň
jediným akcionárom spoločnosti Nemocnica Košice‐Šaca a.s.,
so sídlom v Košiciach, ktorá poskytuje zdravotnú
starostlivosť.
Úrad identifikoval, že aktivity účastníkov koncentrácie sa
horizontálne prekrývajú v týchto oblastiach:
‐ poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti („ÚZS“),
‐ poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti („AZS“),
‐ poskytovanie služieb spoločných vyšetrovacích a liečebných
zložiek(„SVaLZ“),
‐ poskytovanie pracovnej zdravotnej služby („PZS“).

Pri posúdení možných vertikálnych účinkov predmetnej
koncentrácie vo vzťahu k dodávkam tovaru pre liečebné
účely do zdravotníckych zariadení, úrad vychádzal zo
skutočnosti, že pre dodávateľov spotrebného tovaru pre
liečebné účely, ktorí sú konkurentmi skupiny AGEL na tomto
trhu, existuje dostatok alternatívnych odberateľov. Taktiež
existujú pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
dostatočné možnosti dodávok spotrebného tovaru pre
liečebné účely od iných subjektov ako od skupiny AGEL.
Vzhľadom na uvedené, úrad neidentifikoval obavy z
narušenia súťaže, ktoré by spočívali v obmedzení alebo
vylúčení iných dodávateľov z trhu dodávok, resp. z uzavretia
trhu vo vzťahu k podstatnej časti zákazníkov.
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií
úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne
nenaruší účinnú súťaž na relevantných trhoch, najmä v
dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného
postavenia a koncentráciu schválil.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.10.2015.

Medzi účastníkmi koncentrácie zároveň existuje vertikálne
prepojenie, a to vo vzťahu k dodávkam spotrebného tovaru
pre liečebné účely do zdravotníckych zariadení.
V oblasti poskytovania ÚZS a AZS úrad s prihliadnutím na
doterajšiu rozhodovaciu prax analyzoval lokálne trhy, na
ktorých účastníci koncentrácie pôsobia a zistil, že v dôsledku
posudzovanej koncentrácie nedochádza ku geografickému
prekrytiu ich aktivít, pretože v rámci ÚZS, resp. AZS ako celku
ani na úrovni jednotlivých (zlúčených) odborností neexistuje
významnejšia migrácia pacientov medzi spádovými
oblasťami nemocníc, ktoré sú prevádzané a nemocníc zo
Skupiny AGEL.
Na základe uvedeného úrad neidentifikoval obavu z
narušenia hospodárskej súťaže z hľadiska horizontálneho
posúdenia účinkov predmetnej koncentrácie v oblasti
poskytovania ÚZS a AZS.
Rovnako úrad neidentifikoval obavy z narušenia
hospodárskej súťaže na relevantnom trhu v dôsledku
predmetnej koncentrácie na trhu SVaLZ a PZS.
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Koncentrácia podnikateľov Axel Springer Schweiz AG
a Ringier AG
Odbor koncentrácií ("úrad") schválil dňa 22.09.2015
koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plne funkčného
spoločného podniku (ďalej len "Spoločný podnik")
podnikateľov Axel Springer Schweiz AG, Švajčiarsko (ďalej len
"Axel Springer Schweiz") a Ringier AG, Švajčiarsko (ďalej len
"Ringier AG"), ktorý bude pôsobiť primárne na území
Švajčiarska. Predmetom jeho činnosti bude predovšetkým
prevádzkovanie vydavateľstva švajčiarskych časopisov
podnikateľov Ringier AG a Axel Springer Schweiz a s tým
obsahovo súvisiacich internetvých aktivít týchto
podnikateľov.
Podľa oznámenia koncentrácie podnikateľ Axel Springer
Schweiz je vedúcou vydavateľskou spoločnosťou v Európe.
Základom jeho obchodného modelu je žurnalistika. Do
portfólia podnikateľa Axel Springer Schweiz patria okrem
iného skupiny BILD Group a WELT Group, ktoré sú tvorené
značkami digitálnych médií, novín a časopisov.

Vychádzajúc z oznámenia koncentrácie podnikateľ Ringier
AG je vydavateľstvom pôsobiacim vo Švajčarsku, Nemecku,
stredne a východej Európe a v Ázii. Hlavnou podnikateľskou
činnosťu podnikateľa Ringier AG je prenos informácií v
novinách a časopisoch a to aj prostredníctvm digitálnych a
mobilných platforiem.

Trom podnikateľom bola pokuta znížená na základe žiadosti
o uplatnenie programu zhovievavosti a piatim podnikateľom
na základe urovnania.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií
úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne
nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu a koncentráciu
schválil.

Konanie podnikateľov úrad vyhodnotil ako dohody
obmedzujúce súťaž spočívajúce v priamom alebo
nepriamom určení cien tovaru, v rozdelení trhu a v
koluzívnom správaní v procese verejného obstarávania a
verejnej obchodnej súťaže zakázané podľa § 4 zákona o
ochrane hospodárskej súťaže, a podľa článku 101 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2015.

Rozhodnutie Protimonopolného úradu nie je právoplatné.

DOHODY OBMEDZUJÚCE SÚŤAŽ
V mesiacoch október až december vydal Protimonopolný
úrad niekoľko rozhodnutí, v ktorých uložil podnikateľom
pokutu za účasť na zakázaných dohodách. Úrad v tomto
období aplikoval i tzv. leniency program (program
zhovievavosti) pri odhaľovaní kartelovej dohody.

Úrad uvádza, že kolúzia v procese verejného
obstarávania, resp. verejnej obchodnej súťaže, patrí
svojou povahou medzi najzávažnejšie porušenia
súťažných pravidiel.

Z prípadov vyberáme:

Pokuta dvom podnikateľom za kolúziu vo verejnej
obchodnej súťaži realizovanej v rámci operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Pokuta deviatim podnikateľom za kolúziu vo verejnej
obchodnej súťaži v oblasti predaja nových osobných
motorových vozidiel

Odbor kartelov, vydal dňa 30.09.2015 rozhodnutie, ktorým
uložil dvom podnikateľom pôsobiacim v sektore strojárstva
pokutu v celkovej výške 96 733 EUR.

Odbor kartelov, vydal dňa 12.09.2015 rozhodnutie, ktorým
uložil deviatim podnikateľom pôsobiacim v oblasti predaja
nových osobných motorových vozidiel pokutu v celkovej
výške 5 310 762 EUR za uzatvorenie kartelových dohôd,
ktorým predmetom bola koordinácia postupu podnikateľov
vo verejných obstarávaniach a výberových konaniach
týkajúcich sa dodávok nových osobných motorových
vozidiel.

Zo zistení úradu vyplýva, že podnikatelia v roku 2013
obmedzili hospodársku súťaž na trhu dodávok tovarov a
služieb v sektore strojárstva na území Slovenskej republiky
tým, že koordinovali svoj postup pri predkladaní cenových
ponúk v súvislosti s účasťou vo verejnom obstarávaní,
predmetom ktorého bola dodávka strojov a zariadení
súvisiacich s produkciou škrobov na technické účely. Zákazka
bola
realizovaná
v
rámci
Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Projekt
bol spolufinancovaný z fondov Európskej únie a štátneho
rozpočtu. Cieľom koordinácie bolo, aby predmetnú zákazku
získal vopred určený uchádzač a za dohodnutú cenu. Konanie
podnikateľov bolo vyhodnotené úradom ako dohoda
obmedzujúca súťaž podľa § 4 zákona o ochrane hospodárske
súťaže, spočívajúca v priamom alebo nepriamom určení cien

Z podkladov a informácií, ktoré mal úrad k dispozícii
vyplynulo, že medzi uvedenými podnikateľmi dochádzalo v
rokoch 2009 až 2013 k dojednaniam o postupe pri podávaní
súťažných ponúk v konkrétnych verejných obstarávaniach a
výberových konaniach.
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tovaru, v rozdelení trhu a v koluzívnom správaní v procese
verejného obstarávania.
Rozhodnutie Protimonopolného úradu nie je právoplatné.
Úrad uvádza, že kolúzia v procese verejného
obstarávania, resp. verejnej obchodnej súťaže, patrí
svojou povahou medzi najzávažnejšie porušenia
súťažných pravidiel.

Aplikácia leniency programu pri odhaľovaní kartelovej
dohody na trhu dodania informačno‐komunikačnej
technológie
Odbor kartelov (ďalej len „úrad“) vydal dňa 26.10.2015
rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľovi GAMO a.s., IČO: 36
033 987, so sídlom Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská
Bystrica (ďalej len „GAMO“) a podnikateľovi S&T Slovakia s.
r. o., IČO: 31 349 935, so sídlom APOLLO Business Center,
Mlynské Nivy 43/A, 821 09 Bratislava (ďalej len „S&T“), ktorí
pôsobia na trhu dodania informačno‐komunikačnej
technológie, vrátane služieb s tým súvisiacich, pokutu v
celkovej výške 616 371 EUR za koordináciu postupu vo
verejnom obstarávaní vyhlásenom Univerzitou Mateja Bela
v Banskej Bystrici v celkovej hodnote 7 140 000 s DPH.
Z podkladov a informácií, ktoré má úrad k dispozícii,
vyplynulo, že medzi uvedenými podnikateľmi došlo ku
koordinácii postupu pri podávaní súťažných ponúk, podstata,
ktorej spočívala v tom, že víťazom tendra sa mal stať vopred
určený uchádzač (podnikateľ GAMO) a neúspešný uchádzač
(podnikateľ S&T Slovakia) sa mal na plnení zákazky podieľať
prostredníctvom subdodávok. Predmetní podnikatelia tak
podaním súťažných ponúk reálne nesúťažili v danom tendri,
ale iba vytvorili zdanie súťažného prostredia.
Konanie podnikateľov vyhodnotil úrad ako dohodu
obmedzujúcu súťaž spočívajúcu v priamom alebo
nepriamom určení cien tovaru, rozdelení trhu a v koluzívnom
správaní v procese verejného obstarávania, zakázanú podľa
§ 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Úrad v tejto
súvislosti uvádza, že kolúzia v procese verejného
obstarávania patrí svojou povahou medzi najzávažnejšie
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porušenia súťažných pravidiel (medzi tzv. hardcore cartel).
Vzhľadom na výrazné negatívne dopady takýchto typov
dohôd obmedzujúcich súťaž je prioritou úrad tieto dohody
odhaľovať a ich účastníkov sankcionovať.
Predmetné správne konanie predstavuje ďalší prípad úradu,
v ktorom bol uplatnený inštitút tzv. leniency programu
(programu zhovievavosti), v zmysle ktorého sa účastník
kartelovej dohody môže úplne vyhnúť pokute (ak z vlastnej
iniciatívy ako prvý predloží úradu rozhodujúci dôkaz o
existencii takejto dohody v čase, keď úrad nedisponuje
žiadnym dôkazom o kartelovej dohode, resp. predloží
informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie)
alebo dosiahnuť jej zníženie až do výšky 50%.
Na základe uplatnenia vyššie uvedeného programu
zhovievavosti bola podnikateľovi GAMO, ktorý ako prvý
požiadal o uplatnenie programu zhovievavosti, základná
suma pokuty znížená o 50% a podnikateľovi S&T
Slovakia, ktorý požiadal o uplatnenie programu
zhovievavosti ako druhý v poradí, bola základná suma pokuty
znížená o 40%. Zároveň obaja podnikatelia požiadali aj o
urovnanie, na základe ktorého priznali svoju účasť na
protisúťažnom konaní, ako aj svoju zodpovednosť za
predmetné protisúťažné konanie a zároveň vyjadrili súhlas s
tým, že sú pripravení niesť sankciu v úradom stanovenej
výške. Na základe inštitútu urovnania bola preto obom
podnikateľom pokuta znížená o 30%. Vzhľadom na
uplatnenie programu zhovievavosti a výsledky rokovania o
urovnaní úrad uložil podnikateľovi GAMO pokutu vo výške
176 216 EUR (pôvodná výška pokuty 503 477,08 EUR) a
podnikateľovi S&T Slovakia pokutu vo výške 440 155 EUR
(pôvodná výška pokuty ‐ 1 047 988, 11 EUR)
Vzhľadom na skutočnosť, že obaja podnikatelia splnili
podmienky pre zníženie pokuty podľa leniency programu,
na týchto podnikateľov sa neuplatní:
‐ zákaz účasti vo verejných obstarávaniach po dobu troch
rokov od konečného rozhodnutia potvrdzujúceho existenciu
dohody obmedzujúcej súťaž a
‐ trestnosť trestného činu zneužitia účasti na hospodárskej
súťaži podľa § 250 Trestného zákona.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2015.

SPRÁVNE SÚDNICTVO
Najvyšší súd Slovenskej republiky potvrdil rozhodnutie
Protimonopolného úradu SR
Dňa 1.12.2015 Najvyšší súd Slovenskej republiky vyhlásil
rozsudok, ktorým potvrdil rozhodnutie Protimonopolného
úradu Slovenskej republiky vo veci ZSE Distribúcia, a.s. (ďalej
len „ZSE‐D“).
Najvyšší súd Slovenskej republiky potvrdil neprimeranosť
poplatku za nadštandardný odpočet registrov elektromera
vykonaný v čase od 1.4.2008 do 31.3.2010 v sume 27,559
EUR bez DPH, resp. 27,31 EUR bez DPH. Poplatok ZSE‐D
účtovala novému dodávateľovi elektrickej energie v prípade,
ak odberateľ chcel zmeniť dodávateľa elektriny. Išlo o platbu
za zistenie spotreby elektriny k určitému dátumu mimo
obdobia vykonávania štandardného odpočtu.
Pre zistenie, či ide o neprimerané ceny, úrad porovnal
poplatky uplatňované ZSE‐D v čase a tiež s identickými
poplatkami uplatňovanými ostatnými regionálnymi
prevádzkovateľmi distribučných sústav.
PMÚ SR konštatoval, že účtovaný poplatok bol do 31.3.2010
v neprimeranej výške a následne došlo k výraznej skokovej
zmene, kedy ZSE‐D dokázala poskytovať uvedenú službu za
výrazne nižší poplatok v hodnote 10,47 EUR, ktorý najviac
zodpovedal efektívnym nákladom.
Aj v porovnaní s cenami ostatných regionálnych
prevádzkovateľov distribučných sústav bola cena ZSE‐D
podstatne vyššia (o 148% vyššia ako cena SSE‐D a o 103%
vyššia ako VSDS).
Pritom neboli preukázané objektívne skutočnosti, ktoré by
odôvodňovali tento rozdiel v cenách za poskytovanie
identickej služby nadštandardného odpočtu registrov
elektromera jednotlivými regionálnymi prevádzkovateľmi
distribučných sústav.
Najvyšší súd Slovenskej republiky sa stotožnil s tým, že
kompetencia úradu v oblasti energetiky je daná, nakoľko
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úrad
má
postavenie
prierezového
regulátora
vykonávajúceho dohľad nad ochranou hospodárskej súťaže.
Súd sa zároveň stotožnil s posúdením protisúťažného
konania ako i s výškou uloženej pokuty 150 000 EUR.

LEGISLATÍVA
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky zverejnil na svojej
webovej stránke úplné znenie zákona o ochrane
hospodárskej súťaže č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
http://www.antimon.gov.sk/zakon‐o‐ochrane‐
hospodarskej‐sutaze/
Usmernenie k posudzovaniu ochrany obchodného
tajomstva, dôverných informácií a osobných údajov
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky zverejnil na svojej
webovej stránke ním vydané Usmernenie k posudzovaniu
ochrany obchodného tajomstva, dôverných informácií a
osobných údajov.
http://www.antimon.gov.sk/usmernenie‐k‐posudzovaniu‐
ochrany‐obchodneho‐tajomstva‐dovernych‐informacii‐a‐
osobnych‐udajov/

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA
Medzirezortné pripomienkové konanie
V rámci medzirezortného pripomienkového konania úrad
pripomienkoval viaceré návrhy zákonov a iných právnych
dokumentov. Zo zaujímavých materiálov uvádzame:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
o náležitostiach,
rozsahu,
obsahu
a podrobnosti
ekonomicko‐technického hodnotenia možností využitia
vyrobeného tepla v novom alebo v rekonštruovanom
energetickom zariadení
K návrhu vyhlášky uplatnil Protimonopolný úrad viaceré
odporúčacie pripomienky, a to konkrétne:

‐

‐

‐

‐

‐

znenie samotnej vyhlášky ako aj sprievodné
dokumenty nepopisujú dostatočne účel a podstatu
navrhovaného dokumentu, tieto nevyplývajú ani
z dôvodovej správy;
nedostatočné sa javia aj odvolávky na ustanovenia
príslušných zákonov v poznámkach pod čiarou, či
odvolávky na príslušné ustanovenia preberané zo
Smernice EÚ uvedenej v prílohe daného návrhu
vyhlášky;
čo sa týka samotnej analýzy, z návrhu vyhlášky nie je
zrejmé, kto a za akých okolností/podmienok
ekonomicko‐technické vyhodnocovanie

dotknutých energetických zariadení vykonáva
a predkladá;
neprehľadnosť, neúplnosť štruktúry, nejasnosť
metodiky navrhovaných ustanovení vo veci
samotnej analýzy;
nejasnosť
a nepresnosť
spôsobu
vyhodnocovania výsledkov analýzy.

K návrhu Regulačnej politiky na nadchádzajúce regulačné
obdobie
K predmetnému návrhu vyššie pomenovaného dokumentu
Protimonopolný úrad uplatnil zásadnú pripomienku, a to
konkrétne:
V celom texte návrhu Regulačnej politiky sa na viacerých
miestach používajú výrazy „dominantný dodávateľ/subjekt“
a „dominantné postavenie“ bez toho, aby bolo presne
špecifikované, na akom trhu má byť toto dominantné
postavenie dosahované. K bližšiemu určeniu, či má
podnikateľský subjekt dominantné postavenie je
nevyhnutné vypracovať podobnú analýzu trhu, trhových
podmienok a postavenia iných účastníkov trhu.

Táto zásadná pripomienka je relevantná pre oblasti, ktoré sú
otvorené hospodárskej súťaži a v ktorých zároveň pôsobia
konkurenti tradičných dodávateľov. Z toho dôvodu PMÚ SR
si dovolil navrhnúť nahradiť namietané pojmy výrazmi
„tradičný dodávateľ/dodávateľ s možným dominantným
postavením“ a „možné dominantné postavenie“.

Konferencie a semináre
Školenie Vertikálne dohody v európskom súťažnom práve –
aktuálne trendy
Dňa 9. októbra 2015 nás navštívil p. Marco Botta, ktorý
pôsobí ako výskumný pracovník pre európsky integračný
výskum a zároveň vyučuje i predmet európske súťažné právo
na Viedenskej univerzite. Témou školenia bola problematika
ponímania vertikálnych dohôd v rámci európskeho
súťažného práva. Školenia bolo zamerané na vymedzenie
základných rozdielov medzi vertikálnymi a horizontálnymi
dohodami, druhov vertikálnych dohôd. Horúcou parciálnou
témou
bola
problematika
vertikálnych
dohôd
a internetového obchodu, kde p. Botta poukázal na výhody
a nevýhody internetového obchodu.
Školenie Asertívna komunikácia a riešenie konfliktných
situácii
V predvianočnom období v dňoch 14. a 16. decembra 2015
sa pôde úradu uskutočnili školenia realizované spoločnosťou
DEKRA a PERSON na tému asertívna komunikácia. Naši
zamestnanci
získali
nielen
teoretické
vedomosti
o asertívnom správaní, ale vyskúšali si i viaceré praktické,
ktoré im pomôžu v budúcnosti lepšie zvládať stresové
a konfliktné situácie.

AKTUALITY Z EURÓPSKEJ KOMISIE A INÝCH SÚŤAŽNÝCH ÚRADOV
Najväčšia akvizícia v IT sektore – spoločnosť Dell kúpila
spoločnosť EMC
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Začiatkom októbra došlo k akvizícii Dellu a EMC. Ide tak
o najväčší obchod medzi technologickými spoločnosťami.
Spoločnosť Michaela Della zaplatí celkovo 67 miliárd dolárov.
S obchodom jej pomôžu aj partnerské firmy MSD Partners

a Silver Lake. Dell zaplatí za jednu akciu firmy EMC až 33, 15
dolárov.
Hodnota Dellu sa odhaduje na 25 miliárd dolárov, čo je
o polovicu menej ako približná hodnota EMC. Spoločnosť
VMware, ktorej vlastníkom je EMC, je takisto súčasťou
obchodu. Naďalej však bude fungovať ako samostatná firma
na burze. Z EMC sa stane súkromná firma, ktorá sa pripojí
k Dellu. CEO spoločnosti EMC, Joe Tucci, ide do dôchodku
a obe firmy bude riadiť
Michael Dell. Odborníci
predpokladajú, že ak sa kultúru oboch firiem podarí
optimálne zlúčiť, hodnota Dellu môže byť časom vyššia
v porovnaní s hodnotami spoločností pred akvizíciou.
http://www.reuters.com/article/us‐emc‐us‐m‐a‐dell‐
idUSKCN0S514820151012
Grécky súťažný úrad pokutoval aténsky pivovar za zneužitie
dominantného postavenia
V nadväznosti na vyšetrovanie iniciované pivovarníckou
spoločnosťou Mythos, grécky súťažný úrad vydal
rozhodnutie o uložení pokuty vo výške 31 451 211 EUR
pivovarníckej spoločnosti Aténsky pivovar (dcérska
spoločnosť koncernu Heineken) za zneužitie dominantného
postavenia na trhu.
Aténsky pivovar vytvoril jednoduchú a cielenú politiku
zameranú na vylúčenie ostatných súťažiteľov z trhu (napr.
trh HORECA) a ich limitovanie potenciálneho rastu. Tento
cieľ bol dosahovaný pomocou rôznych obchodných praktík
zameraných na podporu exkluzivity, lojality a podobne.
Praktika bola uplatňovaná po dobu dlhšiu ako 15 rokov.
Bližšie informácie:
http://www.epant.gr/news_details.php?Lang=en&id=89
&nid=822
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Francúzsky súťažný úrad uložil pokutu telekomunikačnej
spoločnosti Orange vo výške 350 miliónov eur
Francúzsky
protimonopolný
orgán
potrestal
telekomunikačného operátora Orange za zneužitie
dominantného postavenia na francúzskom trhu vo firemnom
segmente. Podľa rozhodnutia úradu Orange uplatňoval
neférový systém vernostných zliav, čim bránil firemným
klientom využívať konkurenčné služby.
Prípad otvorila v roku 2008 sťažnosť operátora SFR na
neférovú politiku zliav, ktorú mal Orange uplatňovať od roku
2003 na francúzskom trhu s mobilnou komunikáciou a
pevnými linkami pre firmy.
Bližšie informácie:
http://www.reuters.com/article/orange‐fine‐
idUSFWN14600Q20151217
Český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil
Ministerstvu obrany Českej republiky pokutu za správné
delikty v zákazke na údržbu a servis lietadiel Airbus
Ministerstvo obrany dostalo pokutu vo výške 200 000 Kč za
koluzívne správanie spočívajúce v tom, že verejnú zákazku
Údržba a servis letounů Airbus A 319‐115 zadalo bez
verejného vyhlásenia súťaže, a to bez toho, že by boli
splnené zákonnom stanovené podmienky.
Ministerstvo obrany tak uzatvorilo zmluvu s vybraným
dodávateľom Czech Airlines Technics, akciová spoločnosť.
Jedná sa o prvostupňové rozhodnutie, ktoré zatiaľ nie je
právoplatné.
Bližšie informácie:
Miroslava Štrbáňová
Tlačový odbor
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Drieňová 24, 826 03 Bratislava
Tel.: +421 2 48 297 379
Mobil.: +421 915 797 546
E‐mail: hovorca@antimon.gov.sk
Web: www.antimon.gov.sk

